
Kilus klausimams, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką arba el. pašto adresu
lt.irankiai@intercars.eu arba telefonu  (8 5) 219 3763.

Didžiąją dalį autoservisų įrangos ir įrankių asortimento, akcijas ir specialius pasiūlymus
rasite adresu iranga.intercars.eu   

AUKŠTI STANDARTAI
AUKŠTOS APSUKOS

IC KODAS:

EVERT6254E2150 €

IC KODAS:

EVERT6255E2600 €

IC KODAS:

EVERT6215E3000 €

iki liepos 31 d.

 ʚ Kėlimo galia: 4000 kg; 
 ʚ Kėlimo aukštis: 1900 mm; 
 ʚ Keltuvo aukštis: 2946 mm; 
 ʚ Priekinių letenų ilgis: 
740 – 1150 mm; 

 ʚ Galinių letenų ilgis: 
890 – 1345 mm; 

 ʚ Elektromagnetiniai saugumo fiksatoriai
 ʚ Maksimalaus aukščio ribotuvas; 
 ʚ Papildoma apsauga hidraulinės sistemos avarijos atveju; 
 ʚ Miltelinis dažymas 

 ʚ Keliamoji galia: 5000 kg
 ʚ Kėlimo aukštis: 1900 mm
 ʚ Keltuvo aukštis: 2912 mm
 ʚ Trijų pakopų galinių letenų 
ilgis: 894 - 1304-1800mm.

 ʚ Trijų pakopų priekinių 
letenų ilgis: 894-1304-1800mm

 ʚ Saugumo fiksatoriai – elektromagnetiniai
 ʚ Keltuvas tinka mažiems automobiliams kaip SMART prailginta bazę 
turintiems automobiliams pvz: MB Maxi Sprinter

APS
technology

 ʚ Keliamoji galia: 4 200 kg
 ʚ Kėlimo aukštis: 1900 mm
 ʚ Keltuvo aukštis: 2825 mm
 ʚ Dviejų pakopų galinių 
letenų ilgis: 740-1150mm.

 ʚ Dviejų pakopų priekinių letenų 
ilgis: 890-1390mm.

 ʚ Kėlimo laikas: apytiksl. 55 sek.
 ʚ Saugos užraktų sistema su 
APS technologija.Nėra būtinas 
automobilio pakėlimas, apsaug-
iniams fiksatoriams atlaisvinti.

 ʚ Keliamoji galia: 4000 kg;
 ʚ Kėlimo aukštis: 1900 mm;
 ʚ Bendras keltuvo aukštis:  3900 mm;
 ʚ Priekinių letenų ilgis: 605 –1100 mm;
 ʚ Galinių letenų ilgis: 850 – 1500mm;
 ʚ Su elektromagnetiniais užraktais;
 ʚ Asimetrinis.

 ʚ  Keliamoji galia: 5000 kg;
 ʚ Kėlimo aukštis: 1900 mm;
 ʚ Atstumas tarp kolonų: 
3342 mm;

 ʚ Kolonos aukštis: 4451 mm;
 ʚ Keltuvo plotis: 3978 mm;
 ʚ Priekinių letenų ilgis: 
894 - 1304 – 1800 mm;

 ʚ Galinių letenų ilgis: 
894 – 1304– 1800 mm;

 ʚ Elektromagnetiniai saugumo fiksatoriai;
 ʚ Valdymas vienoje pusėje (pasirenkamas).

IC KODAS:

EVERT62B-42TE2000 €

Ypatingai tikslus
nuleidimas

IC KODAS:

EVERT6214EKZ2600 €


